
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

Л)~ /О.. М>ЛЛ, м. Дніпро № / /

Про проведення І (шкільного) 
та II (міського) етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 
у 2022/2023 навчальному році

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 
24.02.2022 № 2102-ІХ, Указу Президента України від 12.09.2022 № 573/2022 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси- 
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 (із змінами) (далі -  
Положення), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації від 18.10.2022 № 378/0/212-22 «Про проведення І та II 
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2022/2023 навчальному році», рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 
№ 55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, 
підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради», з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу 
обдарованої Молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про II (міський) етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів (додаток 1).
2. Забезпечити проведення І та II етапів Всеукраїнських олімпіад 2022/2023 
навчального року з дотриманням законодавства України в частині забезпечення 
заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного 
стану в Україні, запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 
у такі терміни:
I етап (шкільний) -  жовтень-листопад 2022 року;
II етап (міський) -  листопад-грудень 2022 року згідно з графіком олімпіад.
3. Затвердити склад оргкомітету II (міського) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 2).



4. Затвердити склад фахового журі II (міського) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів, залучивши до роботи викладачів 
закладів вищої освіти (за згодою) (додаток 3).
5. Затвердити склад апеляційних комісій II (міського) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 4).
6. Затвердити графік проведення II (міського) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 5).
7. Затвердити склад команд для участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з 
навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році (1 учасник шкільного етапу 
від паралелі класів без урахування переможців III етапу Всеукраїнських олімпіад 
2021/2022 навчального року).
8. Керівникам (в. о. керівників) комунальних закладів загальної середньої 
освіти Дніпровської міської ради:

8.1. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
залучивши усіх бажаючих учнів.

8.2. Затвердити склад шкільних предметно-методичних комісій для 
підготовки завдань І (шкільного) етапу учнівських олімпіад.

8.3. Провести електронну реєстрацію учнів закладу для участі в 
II (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
з 10.11.2022 по 14.11.2022 за відповідним посиланням https://to.dp.ua/.

8.4. При проведенні II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів неухильно дотримуватись статті 42 Закону 
України «Про освіту» стосовно академічної доброчесності.

8.5. Забезпечити за необхідністю технічну підтримку учасників олімпіад 
(з числа учнів внутрішньо переміщених осіб) для участі у II (міському) етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
9. Комунальній установі «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» 
Дніпровської міської ради, відділу освітньої діяльності управління освіти 
департаменту гуманітраної політики Дніпровської міської ради:

9.1. Розмістити на сайті департаменту гуманітарної політики Положення 
II (міського) етапу учнівських олімпіад.

9.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення та інформаційно- 
технічний супровід проведення II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році із залученням 
викладачів закладів вищої освіти.

9.3. Сформувати предметно-методичні комісії з фахівців відповідних 
освітніх галузей (у складі не більше 5 осіб) для складання завдань олімпіади.

9.4. Підготувати проект наказу та інформаційно-аналітичні матеріали за 
підсумками проведення II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад.

9.5. Сформувати команди учасників III етапу Всеукраїнських олімпіад та 
зареєструвати учасників за посиланням https://forms.gle/MfYаМуйНВуІНАхША

До 23.12.2022
9.6. Надати до комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради звіти про проведення

https://to.dp.ua/
https://forms.gle/MfY%d0%b0%d0%9c%d1%83%d0%b9%d0%9d%d0%92%d1%83%d0%86%d0%9d%d0%90%d1%85%d0%a8%d0%90


II етапу Всеукраїнських олімпіад та заявки на участь команд у III етапі на 
електронну адресу: olimpiada2022.2023@gmail.com.

До 23.12.2022
9.7. Забезпечити висвітлення результатів II (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад на сайті департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, телеграм-каналі департаменту.
11. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
начальника відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради Клявченко С.М.
12. Контроль за виконанням залишаю за собою.

В. о. начальника управління освіти Олена ЖОВЕНКО

mailto:olimpiada2022.2023@gmail.com


Додаток 1
до наказу управління освіти 
департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 
від ґ /

ПОЛОЖЕННЯ 
про II (міський) етапи

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

І. Загальні положення.

1.1. Це Положення підготовлено відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 
(зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2021 за 
№ 31318/20056. Положення визначає порядок організації та проведення 
І (шкільного) та II (міського) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів (далі -  Олімпіада) для створення умов реалізації 
здібностей обдарованими учнями в період карантинних обмежень та 
можливості формування команд для участі в III етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів.

1.2. Олімпіада є інтелектуальними змаганнями учнів, що проводяться з 
використанням інформаційних технологій, зокрема, шляхом передачі 
інформації через мережу Інтернет у жовтні-грудні 2022 року.

1.3. Олімпіада є оригінальним видом змагань на період до відновлення 
тих, що проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності та відкриває можливості проведення інтелектуальних 
змагань.

1.4. Основними завданнями Олімпіади є:
створення під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

карантинних обмежень умов для рівного доступу до участі в масових 
інтелектуальних змаганнях учнів закладів загальної середньої освіти;

упровадження нових форм та методів проведення інтелектуальних змагань 
для обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей; 

подальше вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями; 
підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення навчальних 

предметів;
стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними інформаційними 

технологіями та розвитку відповідних інтелектуальних здібностей; 
активізація творчої діяльності вчителів.

1.5. Організатором Олімпіади є управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі -  Управління освіти).



1.6. Методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід 
Олімпіади покладається на Комунальну установу «Центр професійного 
розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради (далі -  КУ «ЦПР 
«Освітня траєкторія» ДМР) .

1.7. Для організації та проведення Олімпіади КУ «ЦПР «Освітня 
траєкторія» ДМР створює організаційні комітети, журі для перевірки та 
оцінювання результатів виконання робіт з відповідних навчальних предметів, 
призначає координаторів, консультантів.

1.8. Формування текстів завдань олімпіади покладається на 
координаторів олімпіад із залученням викладачів закладів вищої освіти (за 
згодою).

II. Організація, умови, терміни проведення Олімпіади

2.1. Олімпіади проводяться в два етапи:
2.1.1. І (шкільний) та II (міський) етапи проводяться у жовтні - грудні 

поточного року в дистанційній формі.
2.1.2. Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів та журі, 

експерти-консультанти І етапу олімпіад з навчальних предметів, а також 
рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника 
закладу освіти.

2.1.3. Завдання І (шкільного) етапу для учасників олімпіад з навчальних 
предметів, готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується 
наказом керівника закладу освіти.

2.1.4. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови, їх 
заступники, секретар, експерти-консультанти олімпіад з навчальних 
предметів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються 
наказом Управління освіти.

2.1.5. Завдання II (міського) етапу розробляються Дніпровською академією 
неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради.

2.1.6. Після проведення II (міського) етапу, оргкомітет спільно з журі 
Олімпіади, формує команди для участі у III (обласному) етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад поточного навчального року.

2.2. Реєстрацію учасників Олімпіади проводять заклади загальної 
середньої освіти.

2.3. Під час реєстрації для участі в Олімпіаді учні та їх батьки надають 
згоду на використання персональних даних.

2.4. Заклади освіти забезпечують дотримання вимог академічної 
доброчесності під час проведення Олімпіади.

2.5. II (міський) етап Олімпіади з навчальних предметів проходить в 
дистанційно з дотриманням вимог академічної доброчесності.

2.6. Оргкомітетом та журі встановлюється час проведення Олімпіади з 
навчальних предметів з урахуванням можливих повітряних тривог та 
відключення електропостачання та інтернету.

2.7. Відкриті завдання II туру Олімпіади подаються до закінчення 
встановленого оргкомітетом та журі часом окремою фотокопією в особистий 
кабінет учасників.



і *т*г. . і _ 'члі"і “і : і д г д ж і з о т ь  протоколи

ЗЛ. Учасниками Олімпіади є учні закладів загальної середньої освіти усіх 
: е . дот'.! власності - переможці І етапу Всеукраїнської учнівської 

:.тм піали з відповідних дисциплін (далі - Учасники Олімпіад). Вікові групи 
учасників Олімпіади з кожного предмета формуються відповідно до вимог 
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, що 
застосовуються до учасників II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

3.2. Учасники Олімпіади беруть участь у змаганнях на добровільних 
засадах.

3.3. До участі в II турі Олімпіади оргкомітетом та журі допускаються лише 
Учасники, які у І турі набрали не менше третини максимальної кількості балів, 
але не більше 50 % від загальної чисельності учасників.

3.4. На всіх етапах Учасники Олімпіади мають право брати участь у 
змаганнях за клас не молодший, ніж клас їх навчання у комунальних закладах 
загальної середньої освіти Дніпровської міської ради.

3.5. Учасники Олімпіади повинні дотримуватись вимог її проведення, 
виконувати рішення оргкомітету й журі, норм і правил безпеки 
життєдіяльності, припиняти виконувати завдання під час повітряної тривоги і 
залишатися в укритті до її закінчення.

IV. Оргкомітет Олімпіади

4.1. До складу оргкомітету Олімпіади входять представники комунальних 
закладів загальної середньої освіти, працівники наукових (за згодою) та 
методичних установ, задіяних у проведенні Олімпіади.

4.2. Очолює оргкомітет Олімпіади з кожного із затверджених предметів 
голова, який має заступників і відповідального секретаря. Голова оргкомітет;, 
здійснює розподіл обов’язків між його членами та керує роботою з організації 
проведення Олімпіад.

4.3. Оргкомітет:
4.3.1. Розробляє Правила проведення та план організаційних заходів 

Олімпіади, визначає умови її проведення.
4.3.2. Розробляє інструктивні матеріали та листи з питань організації 

Олімпіад, готує документацію, необхідну для її проведення.
4.3.3. Формує склад Учасників Олімпіади відповідно до вимог цього 

Положення.
4.3.4. Проводить поточну організаційну роботу з питань підготовки й 

проведення Олімпіади.
4.3.5. Забезпечує дотримання порядку під час проведення Олімпіади.
4.3.6. Забезпечує умови роботи журі Олімпіади.
4.3.7. Приймає рішення на спільному із журі засіданні щодо визначення та 

відзначення переможців і учасників Олімпіади. Рішення за підсумками



п?в»езгіі*:* .1.." і-і і" г- -ггьс'ї. :ргком:тету. головою журі та
. “■„! 'т>г ~ гг'с V :с г >: ом і т ет1 ■.

У рішенні про результати проведення Олімпіади обов'язково вказуються:
Прізвище, ім’я та по батькові (в називному відмінку) кожного з 

переможців і учасників Олімпіади, найменування комунальних закладів 
загальної середньої освіти Дніпровської міської ради та клас їх навчання;

прізвище, ім’я та по батькові кожного з переможців Олімпіади, 
рекомендованих для участі відбірковому турі щодо формування команд на 
III (обласному) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного 
навчального року;

короткий аналіз (у тому числі аналіз завдань по класах), висновки щодо 
результатів та рівня проведення Олімпіади.

4.3.8. Проводить статистичний аналіз результатів Олімпіади, опрацьовує 
зауваження та рекомендації щодо проведення Олімпіади і складає звіт про 
результати її проведення.

4.3.9. Сприяє висвітленню результатів Олімпіади на сайті департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.3.10. Розглядає разом із журі всі зауваження та пропозиції в робочому 
порядку.

V. Журі Олімпіади

5.1. Журі Олімпіади формується з фахівців відповідного профілю з числа 
працівників закладів вищої освіти, викладачів, учителів, методистів тощо. 
Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени 
журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності - 
заступник.

5.2. Голова журі:
5.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.
5.2.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт Учасників 

Олімпіади.
5.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки 

робіт Учасників Олімпіади.
5.2.4. Формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання 

завдань І туру Олімпіади.
5.3. Журі:
5.3.1. Перевіряє та оцінює роботи Учасників Олімпіади.
5.3.2. Проводить консультації та знайомить Учасників Олімпіади і 

керівників команд з розв’язками (відповідями) запропонованих завдань після 
завершення їх виконання.

5.3.3. Аналізує рівень підготовки Учасників Олімпіади, готує подання про 
нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт.

5.3.4. Надає до оргкомітету Олімпіади звіти про результати їх проведення.
5.3.5. Визначає персональний склад Учасників Олімпіади, рекомендованих 

для участі в наступному етапі змагань.
5.4. Консультанти КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР:
5.4.1. Надають науково-методичну допомогу членам відповідних журі під 

час перевірки робіт Учасників Олімпіади.



5.4.2. Беруть участь у роботі апеляційних комісій.
5.4.3. Беруть участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та 

оргкомітету, де мають право дорадчого голосу.
5.4.4. Беруть участь у складанні аналітичних і науково-методичних 

документів за результатами проведених Онлайн-олімпіади.

VI. Нагородження Учасників Олімпіади

6.1. Переможцем Олімпіади вважається учасник II туру Олімпіади, який 
за сумарним результатом виступу у II (міському)турі Олімпіади набрав не 
менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів. 
Чисельність переможців не може перевищувати 50 %  від числа Учасників 
Олімпіади відповідного класу.

6.2. Прізвища, імена переможців та Учасників Олімпіади записуються в 
дипломах у називному відмінку.

6.3. Переможці Олімпіади визначаються на спільному засіданні 
відповідних оргкомітетів та журі.

6.4. Переможці Олімпіади нагороджуються дипломами окремо за 
предметами та класами.

6.5. Дипломи переможців та учасників Олімпіади підписуються головою 
оргкомітету та головою журі відповідних предметів Олімпіади і завіряються 
печаткою управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради.

У разі втрати диплом не поновлюється й дублікат не видається.
6.6. Кращі з числа переможців Олімпіади, рекомендовані спільним 

рішенням оргкомітету і журі, можуть бути допущені до участі в 
III (обласному) етапі відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад 
поточного навчального року за погодженням з оргкомітетом цих олімпіад. 
Журі Олімпіади після її проведення проводить формування команд для участі 
у III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного 
навчального року.

Кошман Людмила



Додаток 2
до наказу управління освіти 
департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради
від ■ іб 'їоЛ Д ІЗ. № / /

Склад оргкомітету
II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2022/2023 навчальному році

Кошман Людмила Юріївна -  голова оргкомітету, заступник начальника 
відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради;

Нікіфорова Тетяна Іванівна -  заступник голови оргкомітету, в. о. 
директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку «Освітня 
траєкторія» Дніпровської міської ради;

Члени оргкомітету:

Бондаренко Людмила Анатоліївна -  заступник директора Комунальної 
установи «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської 
міської ради;

Григор’єв Сергій Борисович -  консультант Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради

Бойко Ірина Миколаївна -  консультант Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради;

Костенко Олена Віталіївна -  консультант Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради;

Кузічев Микола Миколайович -  консультант Комунальної установи 
«Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради;

Комиза Оксана Віталіївна -  консультант Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради;

Воронько Ольга Володимирівна -  консультант Комунальної установи 
«Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради;

Переверзева Олена Володимирівна -  учитель математики Комунального 
закладу освіти «Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та 
виховання» Дніпровської міської ради.

Кошман Людмила УА



Додаток 5
до наказу управління освіти 
департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради
від /У  /А Яс-'ЯЛ. №__/ /

ГРАФІК
проведення II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році

№
з/п

Найменування олімпіади Дата
проведення

Час
проведення

1 . Мова іврит та єврейська література 16.11.2022 12.00-18.00
2. Економіка 17.11.2022 12.00-18.00
3. Астрономія 18.11.2022 12.00-18.00
4. Правознавство 23.11.2022 12.00-18.00
5. Г еографія 24.11.2022 12.00-18.00
6. Екологія 25.11.2022 12.00-18.00
7. Технології (трудове навчання) 30.11.2022 12.00-18.00
8. Англійська мова 01.12.2022 12.00-18.00
9. Іспанська мова 01.12.2022 12.00-18.00
10. Німецька мова 02.12.2022 12.00-18.00
11. Французька мова 02.12.2022 12.00-18.00
12. Інформатика 04.12.2022 10.00-16.00
13. Хімія 07.12.2022 12.00 -  18.00
14. Біологія 08.12.2022 12.00-18.00
15. Українська мова та література 09.12.2022 12.00-18.00
16. Інформаційні технології 11.12.2022 12.00-18.00
17. Польська мова та література 13.12.2022 12.00-18.00
18. Історія 14.12.2022 12.00-18.00
19. Фізика 15.12.2022 12.00-18.00
20. Математика 16.12.2022 12.00-18.00

Кошман Людмила


